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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  22/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  468/2007  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 22/29-06-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 467 απόφαση), 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 467 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 467 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γουρδέας Ανδρέας.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της γνωµοδότησης των νοµικών σχετικά µε την παραχώρηση εκµετάλλευσης των χώρων 
στάθµευσης σε ιδιωτική εταιρεία. 

 
Η συζήτηση του θέµατος γίνεται παρουσία και των κ.κ. 

- Αποστόλη Βασιλόπουλου, Σάββα Κούβελα και Αδαµαντίας δικηγόρων, στους οποίους είχε 
ανατεθεί η εξέταση του φακέλου παραχώρησης της εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης 
σε ιδιωτική εταιρεία και οι οποίοι είχαν προσκληθεί να προσέλθουν στην παρούσα 
συνεδρίαση, 

- Παναγή Κουµάντου πρώην ∆ηµάρχου Καλαµάτας, Παναγιώτη Αδαµόπουλου πρώην 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, Θεόδωρου Μπρεδήµα Νοµαρχιακού 
Συµβούλου Μεσσηνίας, Μπάµπη Κάρβελη πρώην Αντιδηµάρχου Καλαµάτας, κ. Νικολάου 
∆ιασάκου επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας», 
Παναγιώτας Κοζοµπόλη εκπροσώπου της σχετικής συντονιστικής επιτροπής πολιτών και 
δηµοτών. 

 
Στο φάκελο του θέµατος υπήρχε προς ενηµέρωση,  

- η από 7-6-2007 γνωµοδότηση των δικηγόρων κ.κ. Αποστόλη Βασιλόπουλου, Σάββα 
Κούβελα και Αδαµαντίας Σκιαδά,    και  

- τα υπ’ αριθ. πρωτ. 24292/20-11-2006 & 14243/25-6-2007 έγγραφα της εταιρείας «Π & Π 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  

 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο ∆ήµος Καλαµάτας µε τις 
παρακάτω αναφερόµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

παραχώρησε στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. τη διαχείριση για 
ορισµένο χρόνο των υπογείων και υπαιθρίων χώρων στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας 
και υπογράφηκε προς τούτο η από 27-6-2005 σύµβαση παραχώρησης διαχείρισης. Σύµφωνα 
µε την εν λόγω σύµβαση και την επέκταση αυτής, οι υπόγειοι χώροι στάθµευσης προβλέπεται 
να κατασκευαστούν ο ένας στην οδό Αριστοµένους ανατολικά του διοικητηρίου και των 
δικαστηρίων και ο δεύτερος στο Ναυτικό Όµιλο Καλαµάτας και ο υπαίθριος χώρος στάθµευσης 
στο χώρο που καθορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλεως της Καλαµάτας ως χώρος 
στάθµευσης αυτοκινήτων και που προέκυψε από την επικάλυψη του υδατορέµατος και 
συγκεκριµένα του ποταµού Νέδοντα. 

Το εν λόγω θέµα από την πρώτη στιγµή απασχόλησε έντονα µε πολύωρες συζητήσεις το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας. Απασχόλησε έντονα και σε µεγάλο βαθµό και την κοινωνία 
της Καλαµάτας καθότι εξαιτίας της άσχηµης τροπής που είχε για την πόλη µας εξελίχθηκε 
γρήγορα σε σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα επιζητώντας άµεση λύση. Οι αποφάσεις οι οποίες 
ελήφθησαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και που ανέφερα παραπάνω, τις αναφέρω εν συντοµία 
και δεν αναφέρω αναλυτικά τι είναι η καθεµία, γνωρίζουµε και για να εξοικονοµήσουµε χρόνο, 
είναι η 724/2001, η 239/2002, η 368/2002, η 535/2003, η 392/2004, η 153/2005 όπου εδώ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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εγκρίθηκε το οριστικό κείµενο της σύµβασης µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, η 516Α/2005, η 
516Β/2005, η 516Γ/2005 και τέλος η 594/2005.  

Από την υπογραφή της επίµαχης σύµβασης µέχρι και σήµερα φάνηκε ότι αυτή δεν µπορούσε 
να εφαρµοσθεί και να λειτουργήσει. Και δεν µπορούσε να εφαρµοσθεί και να λειτουργήσει 
διότι το εν λόγω συµβατικό κείµενο αποδείχθηκε ότι ήταν αντίθετο προς τα συµφέροντα της 
πόλης µας, αντίθετο προς τα συµφέροντα των δηµοτών, επρόκειτο για µία σύµβαση η οποία 
απεδείχθη στην πράξη δυσβάστακτη για την πόλη µας. Αφενός οι όροι της όπως 
διαµορφώθηκαν στο τελικό της κείµενο το οποίο ψηφίσθηκε µε τον τρόπο που ψηφίσθηκε και 
αναφέροµαι στη νοµιµότητα της λήψης των σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
λειτούργησαν µονοµερώς υπέρ της αναδόχου εταιρείας και σε βάρος του δηµοτικού 
συµφέροντος. Αφετέρου η ανάδοχος εταιρεία σε πολλά ζητήµατα και όρους της εν λόγω 
σύµβασης έχει επιδείξει µέχρι σήµερα αντισυµβατική συµπεριφορά.  
 
Σήµερα, δύο χρόνια µετά την υπογραφή της σύµβασης έχουµε φτάσει σε µία κατάσταση 
δραµατική. Το κυκλοφοριακό έχει αυξηθεί στον υπερθετικό βαθµό και οι συνδηµότες µας 
µποϊκοτάρουν τους υπαίθριους χώρους στάθµευσης του Νέδοντα. Από την άλλη πλευρά η 
ανάδοχος εταιρεία µέχρι και σήµερα δεν έχει ξεκινήσει κάποια εργασία που να έχει σχέση µε 
την κατασκευή των υπόγειων χώρων στάθµευσης της Αριστοµένους και του ΝΟΚ, απλά και 
µόνο εκµεταλλεύεται και διαχειρίζεται τους ανοικτούς χώρους στάθµευσης του Νέδοντα µη 
τηρώντας σε µεγάλο βαθµό τις συµβατικές της υποχρεώσεις. Το αδιέξοδο στο οποίο έχει 
οδηγηθεί η πόλη µας και που θα συνεχισθεί εάν δεν λάβουµε µία απόφαση η οποία σε κάθε 
περίπτωση θα είναι ιστορική γι΄ αυτήν και τους συνδηµότες µας, είναι πασιφανές αν 
αναλογισθεί κανείς ότι η εταιρεία δύναται να διατηρήσει σύµφωνα µε τη σύµβαση τη 
διαχείριση και εκµετάλλευση των υπαίθριων χώρων του Νέδοντα για ακόµη τρία χρόνια χωρίς 
να προβεί σε καµία ενέργεια κατασκευής των υπογείων χώρων στάθµευσης. Για τη ∆ηµοτική 
αρχή το θέµα της εν λόγω σύµβασης, αναλογιζόµενη το αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί για 
την πόλη και τους συνδηµότες µας αποτέλεσε µία από τις πρώτες προτεραιότητες κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων της. Άλλωστε η αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος µε γνώµονα 
το συµφέρον της πόλης αποτέλεσε και µία από τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Με σχετική 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ζητήθηκε από τους τρεις δικηγόρους του Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας, τον κ. Σάββα Κούβελα, τον κ. Αποστόλη Βασιλόπουλο και την κα Αδαµαντία 
Σκιαδά να γνωµοδοτήσουν για τη δυνατότητα ή µη ακύρωσης, καταγγελίας ή ανάκλησης της 
εν λόγω σύµβασης παραχώρησης. Οι τρεις παραπάνω δικηγόροι στους οποίους παρατέθηκαν 
όλα τα σχετικά στοιχεία της εν λόγω σύµβασης κατέθεσαν την από 7-6-2007 γνωµοδότησή 
τους απαντώντας στα ζητήµατα που τους τέθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Σύµφωνα µε 
την παραπάνω γνωµοδότηση και θα αναφερθώ επιγραµµατικά σ΄ αυτήν για να µη σας 
κουράσω, είναι δυνατή η ανάκληση των υπ΄ αριθµ. 535/2003, 392/2004, 153/2005, 
516Α/2005, 516Β/2005, 516Γ/2005 και 594/2005 αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας ώστε να επέλθει η λύση της σύµβασης και η άρση των αποτελεσµάτων της διότι οι 
εν λόγω αποφάσεις πάσχουν από ακυρότητα και έχουν ληφθεί παράνοµα και ειδικότερα διότι:  

1) ∆εν ελήφθησαν µε την απαιτούµενη νόµιµη πλειοψηφία των 2/3 (άρθρο 36 του ∆ηµοτικού 
& Κοινοτικού Κώδικα).  

2) Υπάρχει έλλειψη προσδιορισµού και λειτουργίας των επίµαχων χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου µε βάση ειδική κυκλοφοριακή και 
περιβαλλοντική µελέτη λαµβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της περιοχής.  

3) Η παραχώρηση διαχείρισης χώρων στάθµευσης έχει γίνει σε τρίτο πρόσωπο, στην «Π. & Π. 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» η οποία δεν συµµετείχε από κοινού µε τον ανάδοχο στη δηµοπρασία.  

4) Οι χώροι του ποταµού Νέδοντα οι οποίοι έχουν προκύψει από την επικάλυψή του και των 
οποίων η διαχείριση παραχωρήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία προβλέπονται κατά το γενικό 
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πολεοδοµικό σχέδιο Καλαµάτας ως κοινόχρηστοι χώροι. Η µε αυτόν τον τρόπο διαχείριση 
και εκµετάλλευσή τους από την ανάδοχο αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους.  

 
Η γνωµοδότηση του νοµικού καταλήγει και σε ένα δεύτερο συµπέρασµα. Ότι είναι δυνατή η 
καταγγελία της εν λόγω σύµβασης ένεκα παραβίασης ουσιωδών όρων της υπαιτιότητα της 
αναδόχου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αποβολή της από τους παραχωρούµενους χώρους 
διότι  

1) Υπάρχει επανειληµµένη καθυστέρηση εµπρόθεσµης καταβολής της µηνιαίας δόσης του 
ελαχίστου εγγυηµένου τιµήµατος ετησίας προσόδου.  

2) Υπάρχει επανειληµµένη καθυστέρηση προσαγωγής εντός του πρώτου 5µέρου κάθε µήνα 
των παραστατικών εισπράξεων από την εκµετάλλευση του πάρκινγκ του Νέδοντα.  

3) ∆εν έχει υποβληθεί ηλεκτροµηχανολογική µελέτη ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

4) ∆εν έχει γίνει εγκατάσταση στους σταθµούς πάρκινγκ του Νέδοντα συστηµάτων 
πυροπροστασίας – πυρασφαλείας.  

5) Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του πάρκινγκ του Νέδοντα είναι καταχρηστικός, 
παράνοµος και αντίθετος µε τους γενικούς όρους συναλλαγών.  

6) ∆εν υφίσταται εύρυθµη σε 24ωρη βάση καθηµερινή λειτουργία του σταθµού του Νέδοντα 
και  

7) ∆εν τηρείται το πρόγραµµα συντήρησης των χώρων στάθµευσης ακινήτων του Νέδοντα 
σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα εργασιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδεχτεί και υιοθετήσει 
τη γνωµοδότηση των τριών ορισθέντων δικηγόρων και ειδικότερα: 
 

1) Να προβούµε σε καταγγελία της από 27-6-2005 συµβάσεως παραχώρησης διαχείρισης 
των υπαιθρίων και υπογείων χώρων στάθµευσης στην πόλη της Καλαµάτας που 
καταρτίσθηκε µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της αναδόχου εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» από υπαιτιότητα της τελευταίας λόγω µη εκπλήρωσης 
συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους της και αντισυµβατικής συµπεριφοράς για τους 
λόγους οι οποίοι εκτίθενται αναλυτικά στη γνωµοδότηση των δικηγόρων. Καθένας από 
τους προαναφερόµενους έξι λόγους αντισυµβατικής συµπεριφοράς και µη εκπλήρωσης 
των συµβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας που υποκαθιστά αυτή στη 
διαχείριση και εκµετάλλευση των υπαιθρίων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα αλλά και 
όλοι µαζί στο σύνολό τους συνιστούν παραβίαση εκ µέρους του αναδόχου ουσιωδών 
όρων της σύµβασης, καταδεικνύουν µία συνεχή πολύπλευρη και εξόχως αντισυµβατική 
συµβατική συµπεριφορά, έτσι ώστε εισηγούµαστε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
καταγγείλει και να διαλύσει αυτήν από υπαιτιότητα της αναδόχου και να την αποβάλει 
από τη διαχείριση και εκµετάλλευση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα 
καθώς και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώµατα από την ανάδοχο ή κατέχει τους χώρους 
στάθµευσης δια λογαριασµό της ή καθ΄ υπόστασή της.  

 
2) Και όλως επικουρικά για την περίπτωση που τυχόν δεν ευδοκιµήσουν οι ανωτέρω λόγοι 

καταγγελίας της από 27/6/2005 συµβάσεως παραχώρησης διαχείρισης, να ανακληθούν 
οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ανέφερα παραπάνω ως παράνοµες, και µε 
βάσει τις οποίες αποφασίστηκε και καταρτίσθηκε η προαναφερόµενη σύµβαση 
παραχώρησης – διαχείρισης για τους λόγους που αναφέρουν αναλυτικά στη 
γνωµοδότησή τους οι δικηγόροι και τους οποίους δεν επαναλαµβάνω για να µη σας 
κουράσω. 
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Κύριοι συνάδελφοι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η σηµερινή συνεδρίαση είναι ιστορική 
όπως ιστορικές θα είναι και οι αποφάσεις που θα πάρουµε γιατί η πόλη έχει φτάσει σε αδιέξοδο 
εξαιτίας του προβλήµατος των πάρκινγκ, ενός ζητήµατος το οποίο εξελίχθηκε σε εξαιρετικά 
σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Θεωρούµε ότι οι σχετικές αποφάσεις που θα ληφθούν θα 
πρέπει να είναι οµόφωνες και για την αποκατάσταση της νοµιµότητας αλλά και για την άσκηση 
χρηστής διοίκησης από το ∆ήµο σύµφωνα µε τις δυνατότητες που παρέχει ο νόµος. ∆ιότι µη 
ξεχνάµε ότι οι αποφάσεις αυτές πάσχουν και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως το κορυφαίο 
συλλογικό όργανο σε µία πόλη ακόµη και όταν κάποιες ή κάποια απόφασή του είναι αντίθετη 
µε το νόµο και το συµφέρον της πόλης, µπορεί να τις ανακαλέσει και να αποκαταστήσει τη 
νοµιµότητα εξυπηρετώντας το δηµοτικό συµφέρον. Βέβαια µη ξεχνάµε ότι ο µεγάλος αγώνας 
µόλις τώρα αρχίζει διότι είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούµε σε δικαστικούς αγώνες ενδεχοµένως 
µακροχρόνιους και χωρίς να γνωρίζουµε και να µπορούµε να προδικάζουµε τις αποφάσεις της 
δικαιοσύνης τόσο για την καταγγελία της σύµβασης όσο και για το αν θα υπάρχουν και το τι 
είδους θα είναι οι συνέπειες της καταγγελίας για το ∆ήµο Καλαµάτας. Οφείλουµε όµως 
απέναντι στους συνδηµότες µας και απέναντι στο συµφέρον της πόλης να σταθούµε στο ύψος 
των περιστάσεων µε υπευθυνότητα και να κάνουµε το καθήκον µας. Ευχαριστώ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας: 

- υποβάλλονται ερωτήµατα επί των οποίων δίδονται απαντήσεις και απαραίτητες διευκρινίσεις 
από τον Αντιδήµαρχο κ. Ηλιόπουλος Αθαν., τους δικηγόρους κα Σκιαδά και κ. Βασιλόπουλο 
και τη δηµοτική υπάλληλο κα Μπουµποπούλου, 

- τοποθετούνται ο ∆ήµαρχος κ. Νίκας, οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και ο πρώην ∆ήµαρχος κ. Κουµάντος, ο Νοµαρχιακός 
Σύµβουλος κ. Μπρεδήµας, ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. ∆ιασάκος, η εκπρόσωπος της σχετικής συντονιστικής επιτροπής των πολιτών 
κα Κοζοµπόλη και ο πρώην Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κάρβελης, 

 

Εκ των ανωτέρω στις τοποθετήσεις τους µόνο ο πρώην Αντιδήµαρχος κ. Κάρβελης 
τοποθετείται κατά της καταγγελίας από το ∆ήµο της εν λόγω σύµβασης, ενώ η δηµοτική 
παράταξη ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ µέσω του επικεφαλής της κ. Αλευρά συµφωνεί για τη 
λύση της σύµβασης  αλλά διαφοροποιείται όσον αφορά στον τρόπο που θα ακολουθηθεί για 
τη λύση της και προτείνει ως τον πλέον ανώδυνο και πρόσφορο για τα συµφέροντα του ∆ήµου 
τρόπο, αυτό να γίνει µέσα από την αξιοποίηση του άρθρου 26 παρ. 3 της σύµβασης, σύµφωνα 
µε το οποίο όταν δεν εκπονηθούν µελέτες και αν δεν γίνουν τα υπόγεια πάρκινγκ στη 
πενταετία, η σύµβαση λύεται αζηµίως.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη  του  την  παραπάνω  εισήγηση,  την από 7-6-2007 γνωµοδότηση των δικηγόρων και τα 
αναφερόµενα σε αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι δηµοτικοί σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ δηλώνουν ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία, µε αυξηµένη 
πλειοψηφία πλέον των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

I. Εγκρίνει: 
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Α.  Να προβεί ο ∆ήµος Καλαµάτας σε καταγγελία της από 27-6-2005 συµβάσεως 
παραχώρησης διαχείρισης των υπαιθρίων και υπογείων χώρων στάθµευσης 
στην πόλη της Καλαµάτας που καταρτίσθηκε µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 
και της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» από 
υπαιτιότητα της τελευταίας λόγω µη εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων 
εκ µέρους της και αντισυµβατικής συµπεριφοράς και να την αποβάλει από τη 
διαχείριση και εκµετάλλευση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης του Νέδοντα 
καθώς και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώµατα από την ανάδοχο ή κατέχει τους 
χώρους στάθµευσης δια λογαριασµό της ή καθ΄ υπόστασή της, για τους 
λόγους οι οποίοι εκτίθενται αναλυτικά στη γνωµοδότηση των δικηγόρων, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 
Β. Να ανακληθούν, όλως επικουρικά για την περίπτωση που τυχόν δεν 

ευδοκιµήσουν οι ανωτέρω λόγοι καταγγελίας της από 27/6/2005 συµβάσεως 
παραχώρησης διαχείρισης, οι υπ’ αριθ. 535/2003, 392/2004, 153/2005, 
516Α/2005, 516Β/2005, 516Γ/2005 και 594/2005 αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε βάσει τις οποίες αποφασίστηκε και 
καταρτίσθηκε η προαναφερόµενη σύµβαση παραχώρησης – διαχείρισης, ως 
παράνοµες για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη γνωµοδότηση 
των δικηγόρων. 

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις νόµιµες ενέργειες προς υλοποίηση των 

προαναφεροµένων. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. ιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 
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 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος 

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  27 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


